
 
Врз основа на член 132 од Статутот на Универзитетот за информатички науки и 

технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид, Универзитетската изборна комисија за избор на 

Ректор на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 

Охрид, на состанок одржана на ден 05.04.2021 година, го донесе следново  

 

У П А Т С Т В О 

за постапката за избор на Ректор  

на Универзитетот за информатички науки и технолог 

ии  

„Св. Апостол Павле“ Охрид 

 

А) Работа на Универзитетската изборна комисија  

1. Универзитетската изборна комисија (во натамошниот текст УИК) работи на седници во 

полн состав. Состаноците ги свикува и со нив претседава Претседателот на УИК, а во 

негово отсуство овластен член.  

2. На состаноците на УИК присуствуваат Генералниот секретар на Универзитетот (без 

право на одлучување), записничарот и овластените набљудувачи. 

3. Состаноците може да се свикаат со писмена покана, електронски и по телефон.  

4. Претседателот е должен да закаже состанок на УИК секогаш кога е тоа определено со 

Роковникот на активности за избор на Ректор, како и по укажана потреба.  

5. За работата на УИК се води Записник кој го потпишува Претседателот на УИК и 

записничарот кој го определува Генералниот секретар на Универзитетот од редот на 

вработените во Централната стручна и административна служба на Универзитетот. 

Записникот се усвојува на првиот нареден состанок.  

6. УИК одлуките ги донесува со мнозинство на гласови.  

 УИК има електронско сандаче. Електронското сандаче го користат сите членови на УИК.  

7. Состаноците на УИК се одржуваат во просториите на Ректоратот на Универзитетот или 

online, зависно од прашањата кои се разгледуваат на состанокот. Сите административно-

технички дејствија се остваруваат преку Стручната и административна служба на УИНТ. 

 

Б) Работа на Изборните комисии на единиците  

8. Изборните комисии на единиците (во натамошниот текст ИК) на состаноците, примо-

предавањето на изборните материјали и на денот на гласањето работаат во полн состав, 

освен од оправдани причини (болест). Состаноците на истите ги свикува и со нив 

претседава Претседателот на ИК, кој свикува состанок секогаш кога е тоа определено 

според Роковникот на активности за избор на Ректор или по укажана потреба.  



9. На состаноците на ИК присуствуваат: Генералниот секретар на Универзитетот, како и 

записничарот и овластените набљудувачи.  

10. За работата на ИК се води Записник кој го потпишува Претседателот на ИК и 

записничарот кој го определува Генералниот секретар.  

11. ИК одлуките ги донесува со мнозинство на гласови.  

12. Состаноците на ИК се одржуваат во седиштето на УИНТ или online, зависно од 

прашањата кои се разгледуваат на состанокот. 

 

В) Начин на гласање и пребројување на гласовите  

13. Изборната комисија на единицата од УИК записнички ги прима изборните материјали 

еден ден пред денот на гласањето, од 10:00 до 15:00 часот, меѓу кои и доверливиот 

материјал кој како обрасци се прилог на ова Упатство (Прилог: Анекс на Упатство).  

14. Изборот на Ректор се врши со тајно гласање, во седиштето на единицата и истото го 

спроведува Изборната комисија на единицата, на датум определен во Роковникот на 

активности за избор на Ректор, во период од 12:00 до 14:00 часот.  

15. За спроведување на гласањето за избор на Ректор, врз основа на избирачките 

списоци од единиците, УИК изготвува единствен Избирачки список на УИНТ. Гласањето 

на единиците се спроведува врз основа на Извод од Избирачкиот список на УИНТ, со 

заштитени Гласачки ливчиња изготвени од УИК.  

16. Гласањето се спроведува во определена/означена просторија на единицата. На 

влезот на просторијата потребно е да има известување дека во истата се врши 

гласањето. Текстот и големината на известувањето се дадени во прилог на ова Упатство 

(Прилог: образец од Анекс на Упатство). 

17. Изборната комисија на единицата го уредува просторот за гласање во просторијата на 

начин што сите членови на ИК седат во исти ред, а пред нив на растојание од најмалку 

два метри на висина од околу 80 см е поставена гласачката кутија. Зад гласачката кутија 

на растојание од најмалку два метри од истата е поставен параван кој овозможува тајност 

на гласањето. Лево или десно од гласачката кутија да се обезбеди место за овластените 

набљудувачи определени од страна на кандидатите за Ректор, а овластени од 

Претседателот на УИК.  

18. Овластениот набљудувач е должен на Претседателот на ИК да му презентира 

Потврда издадена од Претседателот на УИК дека е определен за набљудувач од некој од 

кандидатите за Ректор. (Прилог: образец од Анекс на Упатство).  

19. При спроведувањето на гласањето во просторијата освен членовите на ИК и 

овластените набљудувачи може да има најмногу уште двајца членови на ННС кои ќе 

гласаат (еден гласа, другиот се подготвува за гласање).  

20. Гласањето се спроведува така што членот на ННС најпрво се потпишува во 

Гласачкиот список, а потоа добива Гласачко ливче кое го пополнува позади параванот и 

го става во гласачката кутија, по што треба веднаш да ја напушти просторијата.  

21. Членовите на ННС гласаат на следниот начин: 

- гласаат за кандидатите така што го заокружуваат редниот број пред кандидатот. 

Задолжително се гласа само за ЕДЕН кандидат. Избран е кандидатот со повеќе гласови.  

- гласаат со заокружување на ЕДНА ОПЦИЈА од понудените ЗА или ПРОТИВ во случај 

кога на гласачкото ливче канидиран е само еден кандидат. Избран е кандидатот со 

најмалку 51% гласови ЗА, наспроти гласовите ПРОТИВ.  

При тајното гласање, членот на Наставно - научниот совет на единицата на гласачкото ливче го 

означува кандидатот за кој гласа така што го заокружува редниот број пред името и презимето на 



истиот, односно избира една од опциите За или Против, во случај кога кандидиран е само еден 

кандидат.  

Доколку член на Наставно – научниот  совет ги заокружил редните броеви пред имињата и 

презимињата на повеќе кандидати од бројот што се избира, односно ги заокружул и двете опциии 

(за и против) гласачкото ливче ќе се смета за неважечко.   

Непотполнетото гласачко ливче, ливчето на кое се внесени нови имиња и ливчето од кое со 

сигурност не може да се утврди за кој кандидат гласал членот на Наставно – научниот  совет, исто 

така се смета за неважечко.  

   

22. Во 14:00 часот Изборната комисија го затвора гласачкото место и пристапува кон 

пребројување на гласовите, во присуство само на овластените наблудувачи. Најпрвин се 

констатира колку лица се запишани во Изводот од Избирачкиот список, колку гласале и 

колку гласачки ливчиња останале неискористени. Потоа, се врши прегледување на 

искористените Гласачките ливчиња, при што, доколку има, се одвојуваат неважечките од 

важечките Гласачки ливчиња и се утврдува нивниот број.  

23. Потоа, од важечките Гласачки ливчина се утврдува бројот на гласови кој го добил 

секој од кандидатите.  

 

Г) Утрдување на резултатите од гласањето  

24. Врз основа на освоениот број на гласови се утврдува бројот на поени што го освоил 

секој од кандидатите. Освоениот број на гласови на секој кандидат на секоја единица посебно се 

изразува во проценти од вкупниот број важечки гласови на единицата и се множи со бројот на 

сенаторите кои ги избира единицата, со што се добива бројот на поени што ги освоил секој од 

кандидатите.  

Пресметувањето се врши според следнава формула: 

(Број на освоени гласови од секој кандидат на единицата/број на важечки гласови на 

единицата x 100)%  x број на избрани сенатори од единицата = број на поени што ги 

освоил кандидатот 

Пример:  

(16/31 x 100)% x 2 сенатори = 103.226 поени 

Во случај кога се гласа за еден кандидат, се споредуваат поените за секоја опција (За или 

Против), односно се пресметува колку поени добива секоја од двете опции, по истата 

формула (освоениот број на гласови За посебно се изразува во проценти од вкупниот број 

важечки гласови на единицата и се множи со бројот на сенаторите кои ги избира 

единицата, со што се добива бројот на поени кои ги освоил кандидатот; Истото се 

повторува и за опцијата Против).  На крај се пресметува процентуална споредба на 

гласовите За и Против на ниво на единица.  

Резултатот изразен во поени што ги освоиле кандидатите, се заокржува до три децимали, 

така што ако првата цифра од броевите што се изоставуваат е 0,1,2,3 или 4, тогаш 

цифрата пред неа не се менува, а доколку првата цифра од броевите што се 

изоставуваат  е 5, 6, 7, 8 или 9, тогаш цифрата пред неа се зголемува за 1.  

Пример: 

5,164398 се заокружува на 5.164 

5,164518 се заокружува на 5.165  

26. Прегледот за бројот на избрани сенатори по единици е дел од обрасците кон 

Упатството (Прилог: образец од Анекс на Упатство).  



27. Откако ќе ги утврди резултатите од гласањето, Изборната комисија на единицата го 

пополнува Извештајот и истиот заедно со Записникот за спроведеното гласање и другиот 

изборен материјал ги доставува до УИК, согласно со Роковникот на активности за избор 

на Ректор (Прилог: образец од Анекс на Упатство).  

28. По добивањето на резултатите од спроведеното гласање на единиците од страна на 

ИК, УИК врши нивна проверка, ги сумира резултатите од гласањето на сите единици на 

Универзитетот со Записник и носи Одлука за избор на Ректор на Универзитетот. 

Кандидатот со поголем број поени е избран за ректор на Универзитетот. Во случај кога се 

гласа за еден кандидат, се сумираат резултатите од гласовите За и Против на сите 

единици и се пресметува процентуална споредба на гласовите За и Против на ниво на 

Универзитет. Доколку за единствениот кандидат гласале За повеќе од 51% од важечките 

гласови, канидатот се смета за избран за Ректор на Универзитетот.  

Резултатите се објавуваат на веб страницата на Универзитетот.  

 

Д) Начин на комуникација и доставување на документација, акти, известувања, 

записници и сл.  

29. Комуникацијата помеѓу членовите на УИК, УИК и кандидатите за Ректор, УИК и ИК на 

единиците како и УИК и други органи, тела и поединци на Универзитетот и единиците 

може да се врши писмено и/или електронски и/или телефонски. Сите овие начини се 

сметаат за уредна комуникација.  

30. Документацијата која ја доставува УИК до органите, телата и лицата на кои се 

однесува, може да се достави лично на рака и/или на возрасен член на потесното 

семејство и/или по пошта и/или на електронска пошта, при што доставата направена на 

било кој од наведените начини се смета за уредна.  

31. При електронска достава на документи како момент на достава/прием на документот 

се смета оној момент кога писменото, актот односно известувањето кога истите можеле 

да бидат отворени од страна на лицето на органот/телото или лицето за кое е наменет.  

32. Имајќи ги во предвид роковите од Роковникот на активности за избор на Ректор, 

кандидатите своите писмена до УИК и Универзитетскиот сенат треба да ги достават 

придржувајќи се до датумите дадени во Роковникот, односно писменото да стигне до 

органот, телото или лицето до кој е упатено, најдоцна последниот ден од предвидениот 

рок. Доставата може да се направи на еден од начините наведени во точка 29 и 30 од ова 

Упатство.  

 

Ѓ) Чување и увид во изборната документација  

33. Изборната документација во врска со постапката за избор на Ректор се чува од страна 

на Централната стручна и административна служба на Универзитетот.  

34. Увид во изборната документација може да му се дозволи на лица и органи кои ќе 

докажат оправдан интерес за истото.  

35. До завршувањето на постапката за избор на Ректор за постоењето на оправданоста 

за увид во документацијата одлучува УИК, а по завршувањето на постапката, орган 

односно тело или лице што ќе го определи Генералниот секретар на Универзитетот.  

 

Д) Други прашања поврзани со постапката за спроведување на гласањето и 

утврдување на резултатите од гласањето.  



36. Заради практична реализација на гласањето, УИК изготви Анекс кој е составен дел на 

ова Упатство, со унифицирани обрасци кои ќе важат за сите единици (записници, 

извештаи, соопштенија, потврди, постери и друго).  

 

Претседател на Универзитетска изборна комисија 

Доц. д-р Јованка Дамоска Секулоска 

           
------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Н Е К С  
Кон Упатството за постапката за избор на Ректор на  

Универзитетот за информатички науки и технологии  

„Св. Апостол Павле“ Охрид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗБИРАЧКИ СПИСОК  
ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР 

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

„СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД 

 

Ред. 
Бр. 

Име и презиме на член на Наставно-научен совет на единица на УИНТ 

1. Факултет за компјутерски науки и инженерство 

  

  

  

2. Факултет за комуникациски мрежи и безбедност 

  

  

  

3. Факултет за применети информатички технологии, машинска интелигенција и 
роботика  

  

  

  

4. Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална мултимедијална и 
анимациска техника  

  

  

  

5. Факултет за информатички и комуникациски науки 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗВОД 

ОД ИЗБИРАЧКИ СПИСОК  

ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР 

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

„СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД 

НА ------------------------------------------------------- (единица на УИНТ) 

 

Ред. 
Бр.  

Име и презиме на член на Наставно-научен 
совет 

Потпис  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРЕГЛЕД  

НА БРОЈОТ НА ИЗБРАНИ СЕНАТОРИ ПО ЕДИНИЦИ 

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ  

„СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД 

 

 

Ред. 
Бр.  

Единица на УИНТ Број на избрани сенатори 

1. Факултет за компјутерски науки и инженерство  

2. Факултет за комуникациски мрежи и безбедност   

3. Факултет за применети информатички 
технологии, машинска интелигенција и роботика  

 

4. Факултет за информатички системи, 
визуелизација дигитална мултимедијална и 

анимациска техника  

 

5. Факултет за информатички и комуникациски 
науки 

 

 

 

Претседател на Универзитетска изборна комисија 

 

-------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 1 

 

ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР НА  

УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

„СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД 

 

1. ------------------------------ 

 

2. ----------------------------- 

 

3. ----------------------------- 

 

 

Забелешка: Гласањето се врши со заокружување на редниот број пред кандидатот и се 

гласа само за еден кандидат.  

 

 

Претседател на УИК 

 

--------------------------------- 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Гласачко ливче во случај кога се гласа за најмалку двајца кандидати за ректор 



 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 2 

 

ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР НА  

УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

„СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД 

 

 

 

Кандидат за ректор на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол 

Павле“ Охрид за мандатен период 2021-2024 година 

 

--------------------------------------- 

 

 

1. ЗА 

 

2. ПРОТИВ 

 

 

 

Забелешка: Гласањето се врши со заокружување на ЕДНА од понудените опции, со 

заокружување на редниот број пред понудената опција.  

 

 

Претседател на УИК 

 

--------------------------------- 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Гласачко ливче во случај кога се гласа за еден кандидат за ректор 



 

 

 

 

Врз основа на член 97, ставовите 7 и 8 од Законот за високото образование („Службен 

весник“ бр. 82/2018) и член 130, став 3 од Статутот на Универзитетот за информатички 

науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид,, а во врска со Упатството за постапката 

за избор на ректор на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол 

Павле“ Охрид, го доставувам следново:  

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ  

за овластени набљудувачи  

 

Почитуван претседателе на Универзитетската изборна комисија,  

Почитуван претседателе на Изборната комисија на единицата, 

 

Јас, проф. ______________________, како кандидатот за ректор:  

 

1. За овластен набљудувач на работата на Универзитетската изборна комисија (УИК) во 

Ректоратот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 

Охрид го определувам лицето _____________________________________________ (име 

и презиме) со живеалиште/престојувалиште на: 

___________________________________________, (адреса од документ за 

идентификација)  

 

2. За овластен набљудувач на работата на Изборната комисија (ИК) на 

_______________________________ (факултет во состав на УИНТ) го определувам 

лицето _______________________________________________________ (име и презиме) 

со живеалиште/престојувалиште на: 

_____________________________________________________, (адреса од документ за 

идентификација)  

 

 ...  

 

Набљудувачите се овластени од моја страна да вршат увид во изборниот материјал и во 

другата документација, поврзана со изборниот процес, како и да присуствуваат на 

гласањето, при броењето на гласовите и утврдувањето на резултатите од гласањето, 

примопредавање на изборниот материјал.  

Набљудувачите ќе се легитимираат со документ за лична идентификација.  

Известувањето го доставувам заради следење на постапката за избор на ректор на 

Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид за 

мандатниот период 2021-2024 година.  

 

Охрид, _____. 2021 година                                                                          Кандидат за ректор,  

Проф. __________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Врз основа на член 97 став 7 и 8 од Законот за високото образование и член 130, став 3 

од Статутот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 

Охрид, а во врска со Упатството за постапката за избор на Ректор на Универзитетот за 

информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид, Претседателот на 

Универзитетската изборна комисија ја издава следнава 

 

ПОТВРДА 

 

Се потврдување дека кандидатот за Ректор, ------------------------- го определи лицето ---------

--------------- (име и презиме и работно место) од ----------------------------- (единица на УИНТ), 

за овластен набљудувач на работата на Универзитетската изборна комисија во 

Ректоратот на УИНТ.  

 

Потврдата се издава за легитимирање на овластениот набљудувач пред 

Универзитетската изборна комисија на УИНТ.  

 

Претседател на УИК 

---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Врз основа на член 97 став 7 и 8 од Законот за високото образование и член ----- од 

Статутот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 

Охрид, а во врска со Упатството за постапката за избор на Ректор на Универзитетот за 

информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид, Претседателот на 

Универзитетската изборна комисија ја издава следнава 

 

ПОТВРДА 

 

Се потврдување дека кандидатот за Ректор, ------------------------- го определи лицето ---------

--------------- (име и презиме и работно место) од ----------------------------- (единица на УИНТ), 

за овластен набљудувач на процесот на гласање на единицата на УИНТ ------------------------

---------- (единица на УИНТ).  

 

Потврдата се издава за легитимирање на овластениот набљудувач пред изборна 

комисија на единицата на УИНТ.  

 

Претседател на УИК 

 

---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Универзитет за информатички науки и технологии 

„Св. Апостол Павле“ Охрид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСАЧКО МЕСТО 

ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР НА УИНТ 

НА  
 

(единица на УИНТ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАПИСНИК 

За предавање на гласачките ливчиња и друг доверлив изборен материјал од 

Универзитетската изборна комисија  

На Изборната комисија на единицата  

 

(единица на УИНТ) 

 

 

 

 Врз основа на член 133 од Статутот на УИНТ, Универзитетската изборна комисија 

на Изборната комисија на единицата -------------------------------------------------------- (единица на 

УИНТ) на ден ------------- година и го предаде следниот доверлив изборен материјал:  

 

1. ----------------------------------- (со број и зборови) гласачки ливчиња за избор на Ректор 

на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид 

колку што има запишано избирачи во Изводот од Избирачкиот список на 

единицата. 

2. ----------------------------------- (со број и зборови) Записници 

3. ------------------------------------(со број и зборови) Извештај  

4. ----------------------------------- (со број и зборови) Извод од избирачки список на 

единицата --------------------- 

5. -------------------------------------(со број  зборови) Листа на кандидати  

6. ------------------------------------- (со број и зборови) Известување за просторија за 

гласање 

 

Присутниот набљудувач од кандидатот за ректор ---------------------- ги изнесе следните 

забелешки за предавањето на изборниот материјал: ----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

 

Предавањето на изборниот материјал е завршено во --------- часот, во -------------------------- 

(место, дата) 

 

       ПРИМИЛ                                                                                       ПРЕДАЛ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ/ЧЛЕН   

На изборната комисија на единицата    М.П.     М.П.        на Универзитетска изборна 

комисија 

---------------------------------                                                         ---------------------------------- 

Име, презиме и потпис                                                           Име, презиме и потпис  

 

 

ЧЛЕНОВИ 

На изборната комисија на единицата  

1.------------------------ 

2. ----------------------- 



3. ----------------------- 

4. ----------------------- 

 

 

Присутен овластен набљудувач 

Од кандидатот за Ректор ------------------------- 

(се евидентира неговото присуство, а не го потпишува Записникот) 

 

-----------------------------(име и презиме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

За утврдената состојба на просторијата за гласање, изборниот материјал и 

гласачката кутија од изборната комисија на 

----------------------------------- (единица на УИНТ) 

 

 

Изборната комисија се состана на -------------------- (датум) во ---- часот 

Во состав 

 

Претседател ------------------------ 

Членови ----------------------- 

 

 

Освен претседателот и членовите на Изборната комисија, присутен е и овластен 

набљудувач од кандатот за ректор --------------------- (име и презиме, број и датум на 

потврда издадена од УИК) 

 

Изборната комисија утврди дека просторијата за гласање е означена, истата ја прегледа, 

како и изборниот материјал и гласачката кутија и утврди дека просторијата за гласање и 

изборниот материјал се во ред, а гласачката кутија е празна. Просторијата за гласање е 

правилно уредена согласно точка 17 од Упатството за постапката за избор на Ректор на 

УИНТ.  

 

Доколку членовите на изборната комисија, односно овластениот набљудувач има 

забелешки на просторијата за гласање, изборниот материјал и гласачките кутии, имаат 

право истите да се евидентираат во Записникот.  

 

Членот на изборнта комисија ------------------- (име и презиме) ги изнесе следните 

забелешки: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

Овластениот набљудувач ------------------ (име и презиме) ги изнесе следните забелешки: ---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Во ------------- (место) 

--------------------(датум) 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

На изборна комисија на единицата  ------------------ 

---------------------- (име и презиме и своерачен потпис) 

ЧЛЕНОВИ на изборна комисија  



1. --------------------- 

2. -------------------- 

3. -------------------- 

4. --------------------- (име, презиме и своерачен потпис) 

 

 

ЗАПИСНИК 

Од гласањето за избор на ректор 

На единицата на УИНТ --------------------------- 

 

Изборната комисија на ------------------------------------- од страна на Универзитетската изборна 

комисија го прими изборниот материјал на ден ------ година.  

 

На ден --------------- од 12 до 14 часот се спроведе тајно гласање со гласачки ливчиња 

- со заокружување на редниот број на само еден кандидат за ректор. Во спротивно, 

гласачкото ливче е неважечко. 

- со заокружување на ЕДНА ОПЦИЈА од понудените ЗА или ПРОТИВ, во случај кога 

на гласачкото ливче канидиран е само еден кандидат.  

(да се избере една опција) 

 

Гласачката кутија беше прегледана од страна на самата комисија.  

 

Гласањето во целост е спроведено во согласност со Законот за високото образование, 

Статутот на Универзитетот и Упатството за постапката за избор на Ректор на 

Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид.  

 

За време на процесот на гласање беше присутен овластениот набљудувач --------------------

--- од кандидатот за ректор ----------------------------.  

 

На Изводот од Избирачкиот список на единицата беа запишани ----- гласачи.  

 

На денот на гласањето за избор на ректор гласале ------, а после извршеното гласање 

останаа ----- неискористени гласачки ливчиња.  

 

По отворањето на гласачката кутија, пронајдени се ---- гласачки ливчиња, од кои ---- 

важечки и ---- неважечки ливчиња.  

 

 Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. За избор на кандидатот ------------------, за ректор на универзитетот, гласале ----- 

членови на Наставно-научниот совет  

2. За избор на кандидатот -------------------, за ректор на универзитетот, гласале ------- 

членови на Наставно-научниот совет 

Во случај кога се гласа за еден кандидат:  

1. За кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- членови на 

наставно-научниот совет 

2. Против кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- членови 

на наставно-научниот совет 



 

Врз основа на член 97 став 10 од Законот за високото образование, член 134 од Статутот 

на Универзитетот и глава Б и Г од Упатството за постапката за избор на Ректор на 

Универзитетот, Изборната комисија на ------------------------- (единицата на УИНТ), ги утврди 

следните поени: 

 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. Кандидатот ------------ за ректор на Универзитетот, освои ----- поени 

2. Канидатот --------------- за ректор на Универзитетот, освои ------ поени. 

Во случај кога се гласа за еден кандидат: 

1. Кандидатот за ректор на Универзитетот освои ----- поени, од вкупно ------ поени, 

односно ----- проценти од вкупниот број важечки гласови.  

 

Членот на Изборната комисија ---------------------------- (име и презиме) ги изнесе следните 

забелешки: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Присутниот овластен набљудувач од кандидатот за ректор ------------------ ги изнесе 

следните забелешки: ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Изборната комисија на единицата ги достави Записникот и Извештајот од гласањето за 

избор на ректор во ------ часот до Универзитетската изборна комисија по електронски пат 

на uik@uist.edu.mk  

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

1. ------------------------- 

2. ------------------------ 

3. ------------------------ 

4. ------------------------- 

5. ------------------------- 

 

Присутен овластен набљудувач 

Од кандидатот за ректор ------------------- 

(се евидентира неговото присуство, а не го потпишува Записникот) 

-------------------------------------(име и презиме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uik@uist.edu.mk


 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Од гласањето за избор на ректор 

На Факултетот -------------------------------------------- 

 

На ден ------- од 12 до 14 часот се спроведе тајно гласање, зад параван, со гласачки 

ливчиња 

- со заокружување на редниот број на само еден кандидат за ректор. Во спротивно, 

гласачкото ливче е неважечко. 

- со заокружување на ЕДНА ОПЦИЈА од понудените ЗА или ПРОТИВ, во случај кога 

на гласачкото ливче канидиран е само еден кандидат.  

(да се избере една опција) 

 

 

Гласачката кутија беше прегледана од страна на самата комисија. 

 

Гласањето во целост е спроведено во согласност со Законот за високото образование, 

Статутот на Универзитетот и Упатството за постапката за избор на ректор на 

Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид. 

 

На денот на гласањето за избор на ректор гласале -----, а после извршеното гласање 

останаа ----- неискористени гласачки ливчиња.  

 

По отворањето на гласачката кутија, пронајдени се ----- гласачки ливчиња, од кои ---- 

важечки и ---- неважечки ливчиња.  

 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. ЗА избор на кандидатот -------------------------- за ректор на Универзитетот гласале 

------------ членови на Наставно-научниот совет  

2. ЗА избор на кандидатот ---------------------------- за ректор на Универзитетто 

гласале ------------- членови на Наставно-научниот совет 

Во случај кога се гласа за еден кандидат:  

1. За кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- членови на 

наставно-научниот совет 

2. Против кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- 

членови на наставно-научниот совет 

 

Врз основа на член 97 став 10 од Законот за високото образование, член 134 од Статутот 

на Универзитетот и глава В и Г од Упатството за постапката за избор на Ректор на 



Универзитетот, Изборната комисија на Факултетот ------------------- ги утврди следните 

поени 

 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. Кандидатот ------------ за ректор на Универзитетот, освои ----- поени 

2. Канидатот --------------- за ректор на Универзитетот, освои ------ поени. 

Во случај кога се гласа за еден кандидат: 

1. Кандидатот за ректор на Универзитетот освои ----- поени, од вкупно ------ поени, 

односно ----- проценти од вкупниот број важечки гласови.  

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

1. ------------------------- 

2. ------------------------ 

3. ------------------------ 

4. ------------------------- 

5. ------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

Од предавање на Записникот и Извештајот од гласањето за избор на ректор и 

другиот изборен материјал од Изборната комисија на  

Факултетот за ---------------------------------------------------- 

 

На Универзитетската изборна комисија  

На Универзитетот за информатички науки и технологии  

„Св. Апостол Павле“ Охрид 

 

Изборната комисија на Факултетот за ---------------------------- на Универзитетската изборна 

комисија на ----------------------- (ден, месец, година) во --------------- часот и го предаде 

следниот изборен материјал: 

 

1. Записник и Извештај од гласањето и резултатите од гласањето за избор на Ректор 

на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид  

од Факултетот ---------------------------------------------------------- 

 

И  

 

Изборен материјал кој се предава  Количина (со број и со 
зборови) 

2. Неупотребени гласачки ливчиња   

3. Неважечки гласачки ливчиња   

4. Важечки гласачки ливчиња  

5. Извод од Избирачки список на единицата   

 

 

Членот на Изборната комисија ---------------------------- (име и презиме) ги изнесе следните 

забелешки: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

(овој дел го пополнува претседателот на изборната комисија на единицата кој по 

потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира) 

 

 

Овластениот набљудувач од кандидатот за ректор ------------------ ги изнесе следните 

забелешки: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 



(овој дел го пополнува претседателот на изборната комисија на единицата кој по 

потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира) 

Во ---------------------- (место и дата) 

 

 

 

 

       ПРИМИЛ                                                                                       ПРЕДАЛ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

На Универзитетска изборната комисија  М.П.        на Изборна комисија на единицата 

---------------------------------                                                         ---------------------------------- 

Име, презиме и потпис                                                           Име, презиме и потпис  

 

 

                  Членови                                                                Присутни членови 

На Универзитетската изборна комисија                   на Изборната комисија на единицата  

1.------------------------      1. --------------------------- 

2. -----------------------      2. --------------------------- 

3. -----------------------       3. --------------------------- 

4. ----------------------       4. --------------------------- 

5. ---------------------- 

6. ---------------------- 

(име, презиме и своерачен потпис) 

 

Присутен овластен набљудувач од кандидатот ---------------------------- (име и 

презиме) 

Се евидентира неговото пируство а не го потпишува Записникот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

Од сумираните резултати од гласањето за избор на ректор 

На единциите на Универзитетот за информатички науки и технологии 

„Св. Апостол Павле“ Охрид 

 

 

На ден ------ од 12 до 14ч се спроведе тајно гласање за избор на ректор на единциите во 

состав на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 

Охрид, со гласачки ливчиња. 

 

Универзитетската изборна комисија по добивање на изборниот материјал од изборните 

комисии на единиците на УИНТ од гласањето за избор на ректор на единиците на УИНТ 

на ден -----------, согласно член 97, став 6, точка 3 и став 12 од Законот за високото 

образование, член 137 од Статутот на Универзитетот за информатички науки и 

технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Упатството за постапката за избор на Ректор, 

пристапи кон сумирање на резултатите.  

 

1. Факултет за компјутерски науки и инженерство 

 

На изводот на избирачки список на единицата беа запишани ---- гласачи. 

На денот на гласањето за избор на ректор, гласале ----- гласачи а остана ---- 

неискористени гласачки ливчиња.  

По отварање на гласачката кутија пронајдени се ---- ливчиња од кои ---- важечки а ----

неважечки.  

 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. За избор на кандидатот -------------------------- за ректор на Универзитетот 

гласале ------------ членови на Наставно-научниот совет  

2. За избор на кандидатот ---------------------------- за ректор на Универзитетто 

гласале ------------- членови на Наставно-научниот совет 

Во случај кога се гласа за еден кандидат:  

1. За кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- 

членови на наставно-научниот совет 

2. Против кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- 

членови на наставно-научниот совет 

 

Врз основа на член 97 став 10 од Законот за високото образование, член 136 од Статутот 

на Универзитетот и Глава В и Г од Упатството за постапката за избор на Ректор, 



Изборната комисија на Факултетот за компјутерски науки и инженерство ги утврди 

следните поени: 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. Кандидатот ------------ за ректор на Универзитетот, освои ----- поени 

2. Канидатот --------------- за ректор на Универзитетот, освои ------ поени. 

Во случај кога се гласа за еден кандидат: 

1. Кандидатот за ректор на Универзитетот освои ----- поени, од вкупно ------ поени, 

односно ----- проценти од вкупниот број важечки гласови.  

За време на просецот на гласање беше присутен овластениот набљудувач ----------- на 

кандидатот ---------------------. 

 

3.  Факултет за комуникациски мрежи и безбедност 

 

На изводот на избирачки список на единицата беа запишани ---- гласачи. 

На денот на гласањето за избор на ректор, гласале ----- гласачи а остана ---- 

неискористени гласачки ливчиња.  

По отварање на гласачката кутија пронајдени се ---- ливчиња од кои ---- важечки а ----

неважечки.  

 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. За избор на кандидатот -------------------------- за ректор на Универзитетот 

гласале ------------ членови на Наставно-научниот совет  

2. За избор на кандидатот ---------------------------- за ректор на Универзитетто 

гласале ------------- членови на Наставно-научниот совет 

Во случај кога се гласа за еден кандидат:  

1. За кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- 

членови на наставно-научниот совет 

2. Против кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- 

членови на наставно-научниот совет 

 

Врз основа на член 97 став 10 од Законот за високото образование, член 136 од Статутот 

на Универзитетот и Глава В и Г од Упатството за постапката за избор на Ректор, 

Изборната комисија на Факултетот за комуникациски мрежи и безбедност ги утврди 

следните поени: 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. Кандидатот ------------ за ректор на Универзитетот, освои ----- поени 

2. Канидатот --------------- за ректор на Универзитетот, освои ------ поени. 

Во случај кога се гласа за еден кандидат: 

1. Кандидатот за ректор на Универзитетот освои ----- поени, од вкупно ------ поени, 

односно ----- проценти од вкупниот број важечки гласови.  

За време на просецот на гласање беше присутен овластениот набљудувач ----------- на 

кандидатот ---------------------. 

 

1. Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална 

мултимедијална и анимациска техника  

 

На изводот на избирачки список на единицата беа запишани ---- гласачи. 



На денот на гласањето за избор на ректор, гласале ----- гласачи а остана ---- 

неискористени гласачки ливчиња.  

По отварање на гласачката кутија пронајдени се ---- ливчиња од кои ---- важечки а ----

неважечки.  

 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. За избор на кандидатот -------------------------- за ректор на Универзитетот 

гласале ------------ членови на Наставно-научниот совет  

2. За избор на кандидатот ---------------------------- за ректор на Универзитетто 

гласале ------------- членови на Наставно-научниот совет 

Во случај кога се гласа за еден кандидат:  

1. За кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- 

членови на наставно-научниот совет 

2. Против кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- 

членови на наставно-научниот совет 

 

Врз основа на член 97 став 10 од Законот за високото образование, член 136 од Статутот 

на Универзитетот и Глава В и Г од Упатството за постапката за избор на Ректор, 

Изборната комисија на Факултетот за информатички системи, визуелизација, дигитална 

мултимедијална и анимациска техника ги утврди следните поени: 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. Кандидатот ------------ за ректор на Универзитетот, освои ----- поени 

2. Канидатот --------------- за ректор на Универзитетот, освои ------ поени. 

Во случај кога се гласа за еден кандидат: 

1. Кандидатот за ректор на Универзитетот освои ----- поени, од вкупно ------ 

поени, односно ----- проценти од вкупниот број важечки гласови.  

За време на просецот на гласање беше присутен овластениот набљудувач ----------- на 

кандидатот ---------------------. 

 

1. Факултет за применети информатички технологии, машинска 

интелигенција и роботика  

 

На изводот на избирачки список на единицата беа запишани ---- гласачи. 

На денот на гласањето за избор на ректор, гласале ----- гласачи а остана ---- 

неискористени гласачки ливчиња.  

По отварање на гласачката кутија пронајдени се ---- ливчиња од кои ---- важечки а ----

неважечки.  

 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. За избор на кандидатот -------------------------- за ректор на Универзитетот 

гласале ------------ членови на Наставно-научниот совет  

2. За избор на кандидатот ---------------------------- за ректор на Универзитетто 

гласале ------------- членови на Наставно-научниот совет 

Во случај кога се гласа за еден кандидат:  

1. За кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- 

членови на наставно-научниот совет 



2. Против кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- 

членови на наставно-научниот совет 

 

 

Врз основа на член 97 став 10 од Законот за високото образование, член 136 од Статутот 

на Универзитетот и Глава В и Г од Упатството за постапката за избор на Ректор, 

Изборната комисија на Факултетот за применети информатички технологии, машинска 

интелигенција и роботика ги утврди следните поени: 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. Кандидатот ------------ за ректор на Универзитетот, освои ----- поени 

2. Канидатот --------------- за ректор на Универзитетот, освои ------ поени. 

Во случај кога се гласа за еден кандидат: 

1. Кандидатот за ректор на Универзитетот освои ----- поени, од вкупно ------ поени, 

односно ----- проценти од вкупниот број важечки гласови.  

За време на просецот на гласање беше присутен овластениот набљудувач ----------- на 

кандидатот ---------------------. 

 

1. Факултет за информатички и комуникациски науки 

 

На изводот на избирачки список на единицата беа запишани ---- гласачи. 

На денот на гласањето за избор на ректор, гласале ----- гласачи а остана ---- 

неискористени гласачки ливчиња.  

По отварање на гласачката кутија пронајдени се ---- ливчиња од кои ---- важечки а ----

неважечки.  

 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. За избор на кандидатот -------------------------- за ректор на Универзитетот 

гласале ------------ членови на Наставно-научниот совет  

2. За избор на кандидатот ---------------------------- за ректор на Универзитетто 

гласале ------------- членови на Наставно-научниот совет 

Во случај кога се гласа за еден кандидат:  

1. За кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- 

членови на наставно-научниот совет 

2. Против кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- 

членови на наставно-научниот совет 

 

Врз основа на член 97 став 10 од Законот за високото образование, член 136 од Статутот 

на Универзитетот и Глава В и Г од Упатството за постапката за избор на Ректор, 

Изборната комисија на Факултетот за информатички и комуникациски науки ги утврди 

следните поени: 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. Кандидатот ------------ за ректор на Универзитетот, освои ----- поени 

2. Канидатот --------------- за ректор на Универзитетот, освои ------ поени. 

Во случај кога се гласа за еден кандидат: 

1. Кандидатот за ректор на Универзитетот освои ----- поени, од вкупно ------ поени, 

односно ----- проценти од вкупниот број важечки гласови.  

 



За време на просецот на гласање беше присутен овластениот набљудувач ----------- на 

кандидатот ---------------------. 

 

 

 

Врз основа на погореизнесеното како и врз основа на член 97 став 6 точка 3 и став 12 од 

Законот за високото образование, член 137 од Статутот на Универзитетот и Упатството за 

постапката за избор на ректор на Универзитетот, Универзитетската изборна комисија ги 

сумира резултатите од гласањето за избор на ректор на сите единици во состав на УИНТ, 

при што утврди дека од вкупно ---- гласачи, на денот на гласањето за избор на ректор 

гласале ---- гласачи а после извршеното гласање останале вкупно ----- неискористени 

гласачки ливчиња.  

По извршениот преглед на гласачките кутии, пронајдени се вкупно ----- гласачки ливчиња, 

од кои ---- важечки и ----- неважечки гласачки ливчиња.  

 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. ЗА избор на кандидатот -------------------------- за ректор на Универзитетот 

гласале ------------ членови на Наставно-научниот совети на сите единици 

2. ЗА избор на кандидатот ---------------------------- за ректор на Универзитетто 

гласале ------------- членови на Наставно-научниот совети на сите единици 

Во случај кога се гласа за еден кандидат:  

1. За кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- 

членови на наставно-научниот совет на сите единици  

2. Против кандидатот -------------- за ректор на универзитетот гласале ---- 

членови на наставно-научниот совет на сите единици 

 

Врз основа на вкупниот број добиени гласови, кандидатите ги добија следните сумирани 

поени: 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати: 

1. Кандидатот ------------ за ректор на Универзитетот, освои ----- поени 

2. Канидатот --------------- за ректор на Универзитетот, освои ------ поени. 

Во случај кога се гласа за еден кандидат: 

1. Кандидатот за ректор на Универзитетот освои ----- поени, од вкупно ------ поени, 

односно ----- проценти од вкупниот број важечки гласови на ниво на 

универзитет.  

 

Членовите на Универзитетската изборна комисија немаат забелешки.  

 

Присутниот овластен набљудувач ------------, од кандидатот за ректор---------- нема 

забелешки. 

 

Во случај кога се гласа за повеќе кандидати:  

Врз основа на вака сумираните резултати од сите единици во состав на УИНТ, за ректор 

на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид, е 

избран кандидатот со поголем број поени, односно со вкупно ---------- поени.  

 

Во случај кога се гласа за еден кандидати:  



Врз основа на вака сумираните резултати од сите единици во состав на УИНТ, за ректор 

на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид, е 

избран кандидатот ---------------------- со вкупно ---------- поени, односно ------ проценти од 

вкупниот број важечки гласови на ниво на Универзитет.   

 

  

ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                                        

На Универзитетска изборната комисија   

---------------------------------                                                          

Име, презиме и потпис                                                            

 

 

                  Членови                                                                 

На Универзитетската изборна комисија                    

1.------------------------       

2. -----------------------       

3. -----------------------        

4. ----------------------        

5. ---------------------- 

6. ---------------------- 

(име, презиме и своерачен потпис) 

 

Присутен овластен набљудувач од кандидатот ---------------------------- 

 (име и презиме) 

Се евидентира неговото присуство а не го потпишува Записникот 

 

 

Претседател на Универзитетска изборна комисија 

Доц. д-р Јованка Дамоска Секулоска 

 

 
----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


